
Sanctiebeleid Rksv DCG 
Bijlage 1 (behorende bij het gedragsconvenant)  

 

Het bestuur van Rksv DCG heeft de volgende sanctierichtlijnen vastgesteld:  
 
Sanctie 1: verwijdering van het complex, royement zonder teruggave van contributie, geen toegang meer tot de 

velden en de kantine 

Sanctie 2: schorsing 

Sanctie 3: waarschuwing bestuur en/of coördinator 

Sanctie 4: waarschuwing trainer 

Sancties 1 en/of 2 kunnen, zonder dat hiervoor een eerdere waarschuwing is gegeven, worden opgelegd 

indien: 

 Geconstateerd wordt dat een speler, zijn/haar familieleden of vrienden, supporters of overige derden in het 

bezit zijn van en/of gebruik maken van drugs op ons sportcomplex, hetgeen ten strengste is verboden;  

 Een speler, zijn/haar familieleden en/of vrienden, supporters of overige derden fysiek geweld ten opzichte van 

anderen in en rondom het veld hebben vertoond; 

 Een speler, zijn/haar familieleden en/of vrienden, supporters of overige derden aanstootgevend verbaal 

geweld hebben vertoond ten opzicht van anderen in en rondom het veld; 

 Vernielingen of diefstal door spelers en/of overige personen plaatsvinden. In dergelijke gevallen doet het 

bestuur van Rksv DCG altijd aangifte bij de politie.  

 

De beslissing aan wie de sanctie wordt opgelegd en welke maatregel wordt toegepast, zal door het bestuur van Rksv 

DCG worden genomen binnen 14 dagen na het incident, tenzij er specifieke omstandigheden zijn die een langere 

beslissingstijd noodzakelijk maken. Betrokken partijen krijgen de mogelijkheid hun kant van het verhaal te vertellen, 

eveneens als de door het bestuur opgeroepen getuigen (indien aanwezig). Hierna zal het bestuur zijn beslissing 

kenbaar maken.  

Om duidelijk te maken wat de overige maatregelen concreet inhouden, volgt hierna een indeling in categorieën van 
ontoelaatbaar gedrag, met de daaraan verbonden sancties. De lijst dient een eerste beeld te geven en zal in de 
praktijk verder worden bijgehouden op basis van praktijkvoorbeelden. 
 

Gedrag  Sanctie Op te leggen door 
1. 1e keer zonder afbericht afwezig bij wedstrijd sanctie 4 trainer/leider 
2. 2e keer zonder afbericht afwezig bij wedstrijd sanctie 3 trainer/leider/coördinator 
3. Wangedrag  sanctie 3 trainers/coördinator/bestuur 
4. Discriminatie sanctie 3 coördinator/bestuur 
5. Niet accepteren van leiding  sanctie 4 trainer/leider 
6. Het niet dragen van het DCG-tenue sanctie 4 trainer/leider 
7. Geen vervoer naar wedstrijden sanctie 3 coördinator/bestuur 
8. Alle overige gevallen waarbij  

waarschuwingen van de trainer/leider/  
coördinator niet hebben geholpen  sanctie 3 bestuur 

 
Indien een speler, zijn/haar familieleden of vrienden, supporters of overige derden 3 waarschuwingen heeft/hebben 
gekregen van of de coördinator of het bestuur, dan zal bij de 4e keer dat zijn/haar gedrag ontoelaatbaar is sanctie 1 
of 2 door het bestuur worden opgelegd. Voor jeugdspelers geldt dat bij de tweede waarschuwing minimaal één van 
ouders of verzorgers van de speler bij het gesprek aanwezig dient te zijn. 


